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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Untuk mengetahui tingkat kesehatan seseorang dilihat dari beberapa aspek, 

salah satunya adalah dari kinerja alat pernafasan. Pernafasan (respirasi) 

adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen (O₂) 

ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang banyak mengandung 

karbondioksida (CO₂) sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Penghisapan ini 

disebut inspirasi dan menghembuskan disebut ekspirasi. Sistem pernafasan 

tersusun atas saluran pernafasan dan paru-paru sebagai tempat pertukaran 

udara pernapasan. Pernafasan merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan 

oksigen yang diperlukan dalam mengubah sumber energi menjadi energi, 

serta membuang CO₂ sebagai sisa metabolisme. Dalam proses respirasi, paru-

paru merupakan organ dalam sistem pernafasan yang berfungsi menukar 

oksigen dalam sistem karbondioksida dari darah dengan bantuan 

haemoglobin (Mulia, 2005). 

  Hobi renang adalah kegiatan renang yang dilakukan pada waktu luang 

untuk menenangkan pikiran dan merupakan sebuah kegemaran atau sebuah 

kebiasaan untuk melakukan kegiatan berenang yang dilakukan dengan 

intensitas yang tinggi guna mendapatkan sebuah kepuasan tertentu. Diketahui 

renang sebagai salah satu bentuk olahraga aerobik yang memberikan 

pengaruh positif terhadap fungsi paru dan efek perlindungan terhadap paru 
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karena tingginya jumlah kelembaban pada udara yang dihirup pada air, 

sehingga terjadi pengurangan kehilangan cairan pada pernafasan dan 

osmolaritas dari mukosa saluran pernapasan (Ellis, 2011). Melakukan 

olahraga renang secara teratur, secara tidak langsung telah berulang kali 

melatih otot-otot pernafasan sehingga akan meningkatkan kemampuan dan 

daya tahan otot-otot pernafasan (Rosetya, 2011). Selain itu posisi tubuh 

horizontal ketika berenang juga mempunyai peran untuk meluruskan saluran 

pernafasan sehingga dapat menghasilkan lebih sedikit resistensi saluran 

pernafasan dibandingkan dengan olahraga lain (Bernard, 2010). 

  Pada kegiatan renang, terjadi peningkatan kemampuan konsumsi oksigen 

melalui pemanfaatan volume cadangan inspirasi dan ekspirasi serta alveoli 

yang sebelumnya tidak terlibat dalam proses respirasi normal diaktifkan 

kembali. Perubahan pada sistem respirasi akan terjadi dalam jangka lama 

sebagai bentuk adaptasi terhadap proses latihan yang dilakukan secara teratur. 

  Pada pemeriksaan penunjang faal paru, spirometer merupakan 

pemeriksaan gold standar. Bila spirometer tidak tersedia dapat digunakan 

peak flow meter (Maranatha, 2004). Peak flow meter merupakan alat tes fungsi 

paru yang umum digunakan serta berguna untuk mengetahui volume paru, 

kapasitas paru dan kecepatan ekspirasi maksimal, dinyatakan dalam  liter per 

menit (L/menit). Cara yang digunakan dalam sistem ini adalah dengan 

mengukur kecepatan volume udara pernapasan yang dihembuskan pasien 

(ekspirasi). Pada fase ekspirasi, otot-otot mengangkat diafragma dan menarik 

rongga dada untuk mengeluarkan udara dari paru. Untuk mengetahui 
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bagaimana volume dan kapasitas vital paru dalam menerima maupun 

mengeluarkan udara pernafasan dapat dilihat melalui proses ventilasi 

(Muttaqin, 2008). 

  Di dalam Islam telah diperjelas tentang Ilmu Fisiologi Respirasi yakni, 

"Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan 

perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), 

yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, 

dan mengajarkan renang” (HR. An-Nasa’i). Renang merupakan olahraga 

yang paling menyehatkan, sebab hampir semua otot tubuh bergerak dan 

berkembang dengan mengkoordinasikan kekuatan setiap perenang.  

  Dengan demikian penulis mengajukan judul “Pengaruh Latihan Pernafasan 

Diafragma Terhadap Arus Puncak Ekspirasi Pada Anak Yang Mempunyai 

Hobi Renang Usia 9-15 Tahun. 

B. Rumusan Masalah 

  Apakah ada pengaruh latihan pernapasan diafragma terhadap arus puncak 

ekspirasi pada anak yang mempunyai hobi renang usia 9-15 tahun. 

C. Tujuan Penelitian 

  Untuk Mengetahui pengaruh latihan pernapasan diafragma terhadap arus 

puncak ekspirasi pada anak yang mempunyai hobi renang usia 9-15 tahun. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

  Diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk memperbaiki dan 

mengembangkan kualitas kesehatan  ataupun kualitas medis, khususnya 
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yang berkaitan dengan pengaruh latihan pernafasan diafragma terhadap 

arus puncak ekspirasi pada anak yang mempunyai hobi renang usia 9-15 

tahun. 

2. Praktis 

a. Bagi Orang tua 

  Memberikan masukan bahwa pentingnya latihan pernafasan saat 

berenang sangat berpengaruh terhadap fungsi paru pada anak. 

 b. Bagi Peneliti 

  Untuk menambah pengetahuan serta mengembangkan ilmu di bidang 

fisioterapi khususnya tentang pediatri berkaitan dengan latihan 

pernafasan diafragma. 

 c. Bagi Peneliti Lain 

  Dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti lain khususnya 

penelitian di bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




